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DECIZIA NR.79 emis� de DGFP Hunedoara în anul 2007 
  
 
 
            Direc�ia general� a finan�elor publice a jude�ului Hunedoara a 
fost sesizat� asupra contesta�iei formulat� de SC X SRL. 
  
            SC X SRL Geoagiu B�i contest� DECIZIA DE IMPUNERE 
privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de 
inspec�ia fiscal� nr…/...2007 emis� de c�tre Activitatea de inspec�ie 
fiscal�, privind suma de ... lei reprezentând: 
- ... lei - CAS angajator stabilit suplimentar 
- ... lei - accesorii aferente   
            
           Contesta�ia a fost depus�  în  termenul legal prev�zut de 
art.207 din Ordonan�a Guvernului nr.92/2003 Republicat�, privind 
Codul de procedur� fiscal�. 
  
       I. Prin contesta�ia formulat�, SC X SRL Geoagiu B�i, 
contest� m�surile dispuse prin Decizia de impunere �i Raportul de 
inspec�ie fiscal� privind capitolul referitor la contribu�ia de asigur�ri 
sociale datorat� de angajator, agentul economic motivând faptul c�, a 
depus probe noi care nu au fost puse la dispozi�ia organelor de 
control în timpul desf��ur�rii activit��ii de inspec�ie fiscal�.  
 
         II. Organele de control din cadrul Activit��ii de 
inspec�ie  fiscal�, cu privire la contribu�ia de asigur�ri sociale 
datorate de angajator, au constatat faptu lc�, începând cu data de 
01.01.2005 �i pân� la 31.12.2005, agentul economic a dedus din CAS 
angajator, indemniza�ia acordat� pentru cre�terea copilului pân� la doi 
ani �i contribu�ii de asigur�ri sociale de s�n�tate pentru d-na X. 
        Potrivit statelor de plat� ale perioadei 01.03.2004 (data angaj�rii) 
�i 31.12.2004, doamna X figureaz� în activitate. Societatea nu a 
prezentat documente constând în concedii medicale prenatale �i 
postnatale �i nici state de plat� pentru indemniza�ii de sarcin� �i 
lehuzie, fiind prezentat exclusiv certificatul de na�tere al copilului 
nr…., data na�terii 19.09.2004. 
        Conform Legii nr.577/2003 pentru aprobarea OUG nr.9/2003 
pentru modificarea �i completarea Legii nr.19/2000, punctul 5 
precizeaz� : “La art.I, pct.21, art.98, alin.4 va avea urm�torul cuprins: 
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beneficiaz� de drepturile prev�zute la aliniatul (1) lit.d, asigura�ii 
sistemului public care a realizat în condi�iile art.37 �i/sau în una sau 
mai multe situa�ii prev�zute la art.38 un stagiu de cotizare de cel pu�in 
10 luni în ultimele 12 luni anterioare datei na�terii copilului’’, iar la 
punctul 7 se precizeaz�: ’’la art.I, dup� punctul 27 se introduce un 
punct nou 27*1 lit.a): concedii �i indemniza�ie pentru cre�terea 
copilului pân� la împlinirea vârstei de doi ani …, oricând pân� la 
împlinirea de c�tre copil a acestei vârste, numai dup� efectuarea a cel 
pu�in 42 de zile din concediul de lehuzie’’. 

  Intrucât condi�iile de mai sus nu au fost respectate, indemniza�ia 
acordat�, precum �i contribu�ia de asigur�ri sociale de s�n�tate, 
conform art.54, alin.(2) din OUG nr.150/2002, nu pot fi deduse din 
CAS datorat de societate.        

       
    III. Având în vedere sus�inerile contestatorului, 
constat�rile organelor de inspec�ie fiscal�, documentele  
existente la dosar, se re�in urm�toarele: 
 
        Referitor la suma de … lei reprezentând CAS angajator, 
cauza  supus� solu�ion�rii este dac� societatea contestatoare 
datoreaz� CAS-ul, în condi�iile în care angajata societ��ii aflat� în 
concediul de cre�tere a copilului a încasat sume necuvenite cu 
titlu de presta�ii de asigur�ri sociale, respectiv indemniza�ia 
pentru cre�terea copilului.  
  
         In fapt, societatea contestatoare a acordat unei angajate aflat� 
în concediu pentru cre�terea copilului �i care nu avea stagiul de 
cotizare de cel pu�in 10 luni în ultimele 12 luni, indemniza�ie pentru 
cre�terea copilului. 
         Mai mult, potrivit statelor de plat� aferente perioadei 01.03.2004 
- 31.12.2004, doamna X figureaz� în continuare în activitate la agentul 
economic, în condi�iile în care, potrivit certificatului de na�tere al 
copilului nr…, data na�terii este 19.09.2004. 
         De asemenea, cu cererea din data de 20.12.2004, doamna X  
solicit� societ��iii comerciale X SRL Geoagiu B�i, acordarea 
indemniza�iei pentru cre�terea copilului, începând cu data de 01 
ianuarie 2005. 
 



 3 

         IN DREPT, Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii �i 
alte drepturi de asigur�ri sociale, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare, pân� la 17 septembrie 2004, prevede: 
     Art.2 “Sistemul public se organizeaz� �i func�ioneaz� având ca 
principii de baz�: 
  ... e) principiul contributivit��ii, conform c�ruia fondurile de 
asigur�ri sociale se constituie pe baza contribu�iilor datorate de 
persoanele fizice �i juridice, participante la sistemul public, drepturile 
de asigur�ri sociale cuvenindu-se pe temeiul contribu�iilor de asigur�ri 
sociale pl�tite; ...” 
     Art.8 “(1) Constituie stagiu de cotizare perioadele în care 
persoanele au pl�tit contribu�ii de asigur�ri sociale în sistemul 
public din România, precum �i în alte ��ri, în condi�iile stabilite prin 
acordurile sau conven�iile interna�ionale la care România este 
parte...” 
     Art.98 “(1) Asigura�ii sistemului public au dreptul, în afar� de 
pensie, la: 
    … d) concediu �i indemniza�ie pentru cre�terea copilului;…” 
        (4) Beneficiaz� de drepturile prev�zute la alin. (1) lit. d) asigura�ii 
sistemului public care au realizat, în condi�iile art. 37 �i/sau în una sau 
mai multe dintre situa�iile prev�zute la art. 38, un stagiu de cotizare 
de cel pu�in 10 luni în ultimele 12 luni anterioare datei na�terii 
copilului.” 
     
       Prin adresa nr…/09.11.2007, Biroul de solu�ionare a contesta�iilor 
a solicitat la Inspectoratul Teritorial de Munc� �i Casa Jude�ean� de 
Pensii, comunicarea unei copii dup� cartea de munc�, respectiv 
perioada pentru care doamna X a avut stagii de cotizare privind 
contribu�iile de asigur�ri sociale în sistemul public din România.   
       Potrivit Adeverin�ei nr... din data de 15.11.2007 privind datele 
necesare determin�rii stagiului de cotizare, emis� de Casa Jude�ean� 
de Pensii Hunedoara – Direc�ia Economic, Stagii de Cotizare �i 
Arhive, înregistrat� la DGFP a jude�ului Hunedoara sub 
nr.../22.11.2007, la nivelul anilor 2003 – 2004, pentru perioada 
decembrie 2003 – februarie 2004 doamna X nu a avut stagiu de 
cotizare.  
       De asemenea, potrivit Carnetului de munc�, la nivelul perioadei 
decembrie 2003 – februarie 2004,   doamna X nu figureaz� ca �i 
angajat� sau c� beneficiaz� de drepturi de asigur�ri sociale, cu 
excep�iile prev�zute de lege. 
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        Prin prisma prevederilor legale �i a celor ar�tate, se re�ine faptul 
c�, doamna X nu putea beneficia de concediu �i indemniza�ie pentru 
cre�terea copilului, în condi�iile în care nu a realizat un stagiu de 
cotizare de cel pu�in 10 luni în ultimele 12 luni anterioare datei na�terii 
copilului. 
 
          Referitor la sus�inerea contestatorului conform c�reia 
“Contestatorul …poate s� depun� probe noi în sus�inerea cauzei 
…Certificatele de concediu medical”, nu poate fi re�inut� în 
solu�ionarea favorabil� a contesta�iei.  
         Din analiza documentelor depuse de c�tre contestator, se re�ine 
faptul c�, certificatele de concediu medical au fost eliberate începând 
cu data de 01 ianuarie 2005, “cod indemniza�ie 08”, în condi�iile în 
care potrivit  certificatului de na�tere al copilului nr…, data na�terii 
este 19.09.2004 �i doamna X figureaz� în activitate pân� la data de 
31.12.2004. 
           
        Potrivit Ordinului nr.399/974 din 16 iulie 2004 pentru aprobarea 
instruc�iunilor privind completarea �i eliberarea certificatelor de 
concediu medical pe baza c�rora se acord� indemniza�ii asigura�ilor 
din sistemul asigur�rilor sociale de stat, stipuleaz�: 
     “Modul de completare a certificatelor de concediu medical 
    A. Completarea rubricilor de c�tre furnizorul de servicii medicale 
care acord� certificatul de concediu medical 
         Se completeaz� cu cod 08 - "sarcin� �i l�uzie" - numai 
pentru concediul de maternitate de 126 de zile calendaristice. 
ANEXA 3  
                                INSTRUC�IUNI 
privind acordarea concediilor medicale �i eliberarea certificatelor de 
concediu medical 
c) certificat de concediu medical - actul legal care dovede�te 
incapacitatea temporar� de munc� a persoanei asigurate sau 
starea de s�n�tate a copilului aflat în între�inerea acesteia, în vederea 
acord�rii indemniza�iilor în cadrul sistemului public de pensii �i alte 
drepturi de asigur�ri sociale. 
     B. Modalitatea de acordare a concediilor medicale 
c) Concediul medical pentru maternitate 
    1. Concediul medical pentru maternitate se acord� pe o 
perioad� de 126 de zile calendaristice, din care 63 de zile înainte 
de na�tere (pentru sarcin�-prenatal) �i 63 de zile dup� na�tere 
(pentru l�uzie). Concediul medical pentru maternitate se acord�, în 
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exclusivitate, pentru sarcin� �i nu pentru afec�iuni care pot interveni 
pe parcursul sarcinii, f�r� leg�tur� cu aceasta. 
    Perioadele sus-men�ionate se pot compensa între ele, în func�ie de 
recomandarea medicului curant �i de op�iunea persoanei beneficiare. 
    3. Certificatul de concediu medical pentru l�uzie se elibereaz� 
de medicul de specialitate obstetric�-ginecologie din unitatea 
sanitar� unde a n�scut femeia, de medicul care a asistat na�terea sau 
de medicul de familie, pentru perioade de maximum 30 de zile 
calendaristice, iar prelungirea concediului medical se face de 
medicul de familie care are în urm�rire l�uza. 
       

 Prin prisma prevederilor legale �i a celor retinute, contesta�ia va 
fi respins� ca neîntemeiat� pentru acest capitol. 
 
       2. Referitor la suma de … lei reprezentând accesorii aferente 
obliga�iei fiscale stabilit� suplimentar, accesorii aferente 
obliga�iilor fiscale constituite (CAS angajator), cauza  supus� 
solu�ion�rii este dac� Direc�ia general� a finan�elor publice a 
jude�ului Hunedoara se pronun�a asupra acestei sume în 
condi�iile în care contestatorul nu aduce nici un fel de 
argumente. 
 

In fapt, organele de inspec�ie fiscal� au calculat dobânzi �i 
penalit��i de întârziere în sarcina societ��ii, ca urmare a acod�rii unei 
angajate  aflat� în concediul pentru cre�terea copilului, de sume 
necuvenite cu titlu de presta�ii de asigur�ri sociale, respectiv 
indemniza�ie pentru cre�terea copilului �i a constat�rii nevir�rii la 
termenul legal a CAS  angajator (declara�ii nedepuse). 
         Impotriva acestor constat�ri, societatea nu aduce niciun fel de 
argumente privind cuantumul accesoriilor, data de la care au fost 
calculate, baza de calcul a acestora, num�rul de zile de întârziere �i 
cota aplicat�. 

 
In drept, se va face aplicarea prevederilor art.206 din 

Ordonan�a Guvernului nr.92/2003 Republicat�, privind Codul de 
procedur� fiscal�, conform c�rora: 
      “ (1) Contesta�ia se formuleaz� în scris �i va cuprinde: 
     [...] 
   c) motivele de fapt �i de drept;”, 
elemente pe care trebuie s� le cuprind� contesta�ia, fiind obligatorii 
sub sanc�iunile prev�zute de lege, organele de solu�ionare 
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neputându-se substitui contestatorului cu privire la motiva�iile pentru 
care acesta în�elege s� conteste suma stabilit� la control. 
 

Ca urmare, se va respinge contesta�ia ca neargumentat� pentru 
acest capitol. 
            
              Având în vedere cele ar�tate �i în temeiul prevederilor art.216 
din Ordonan�a Guvernului nr.92/2003 Republicat�, privind Codul de 
procedur� fiscal�, se  
                                                        DECIDE:        
  
         Respingerea contesta�iei formulat� de SC X SRL Geoagiu B�i 
ca neîntemeiat� pentru suma de ... lei reprezentând: 
- ... lei - CAS angajator stabilit suplimentar 
- ... lei - accesorii aferente   
 
 
               
 


